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"ЛАЖНИ" МАМЦИ ЗА "КРУПНИ" РИБИ!?
Случајот "Љуботен" по многу нешта е спе ци-

фичен, тежок и дискутабилен. Но, очиг-
ледно едно е јасно - дека по секоја цена, 
макар за тоа и да нема оправданост 
(докази), мора да биде осуден Маке до нец, 
кој ќе биде одлична противтежа за Ал бан-
ците кои ќе заминат во Хаг за случајот 
"Маврово".

Разузнавачки извори наведуваат дека Хаг ја 
чека политичката проценка на меѓуна-
родниот фактор во земјава за покре ну-
вање кривична постапка, односно обви-
нение за злосторство против човешт вото.

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА     ТРИБУНАЛОТ ЛОВИ ВО МАТНО

Македонската не-
позната равенка 
Љубе Бошкоски, 

Фазли Велиу, Љубчо Геор-
гиевски, поточно слу ча-
от "Љуботен" кој од по-

одамна е под лупата на
Хашкиот трибунал, за ед-
но со случаите поврзани 
со дејствувањето на при-
падниците и на рако во-
дителите на ОНА, околу 
гробницата "Неп ро ш те-
но", малтретирањето и 
изживувањето врз ра-
ботниците на "Маврово", 
се разбира и затворањето 
на браната за вода на 
Липковското езеро, на-
брзо ќе добие политичка, 

а не судска разрешница. 
Зошто? Равенката има 
премногу непознати и 
дискутабилни прашања 
кои иницираат разно-
разни информации и 
шпе  кулации, но и бес-
крупулозен отстрел на 
лица и на држава. Во овој 
случај, Република Маке-
донија, која во класична 
смисла на зборот беше 
изложена на агресија од 
меѓународен терорис-
тички карактер, намерно 
и непосредно, преку ра-
ководители на без бед-
носните сили ќе биде ста-
вена на столбот на сра-
мот, ќе биде прогласена 

: =
за злосторник за дела против 
човештвото. Оваа лажна кон-
струкција се "готви" во Хаг, 
но главните мирудии ги 
употребува меѓународната 
заедница. Тоа се прави со 
цел да се оправда сметката 
која ќе покаже дека жртви на 
политиката ќе бидат ко-
манданти на ОНА поврзани 
со случајот "Маврово", но и 
Македонци кои во тоа време 
вршеа високи функции во 
земјава. Сепак, во правниот 
и во политичкиот лавиринт 
постои зрак на надеж (вис-
тината, фактите, доку мен тите 
и др.), кој ќе ја уништи теш-
ката ујдурма, односно за-
верата против нашава др жа-
ва.  

КОНСТРУИРАЊЕ

Неодамна, адвокатот Иг-
нат Панчевски директно, 
ниско по земја, без скрупули, 
го нападна Хаг, кој во дослух 
со НАТО, прават лажен слу-
чај, односно врбуваат лаж ни 
сведоци за да имаат "па ци-
енти" во Шевенгинскиот зат-
вор. Според адвокатот, не-
говиот клиент тврди дека 
обви нението против Бош-
коски е готово уште во но-
ември 2003 година, а оттогаш 
до сега се подготвуваат 
лажни докази и сведоци, со 
цел да се оправдаат истраж-
ните постапки во случајот 

Љу ботен. Сведокот (односно 
клиентот на Панчевски) од 
ви деоснимката, кој поради 
стравот за личната без бед-
ност остана недостапен за 
медиумите, наведува дека 
тајни служби од неколку за-
падноевропски држави обу-
чувале повеќе вакви лица 
при што им било нудено наг-
рада во пари, промена на 
идентитетот и преселба во 
други држави.  Хашкиот прет-
ставник Антон Никофоров ги 
демантира ваквите инфор-
мации: "Ако некој отстрана 
поткупувал сведоци за слу-
чајот 'Љуботен', тоа ќе се 
открие во процесот пред 
Хаш киот суд, а сторителот ќе 
добие седумгодишна затвор-
ска казна".

За "Дневник", тој истакна 
дека главната обвинителка 
Карла дел Понте нема нас-
коро да дојде во Маке до-
нија.

Адвокатот Панчевски ве-
ли дека тој не сретнал демант 
од Хашкиот трибунал, од 
НАТО и или од некои други 
претставници од европските 
земји, чиишто тајни служби 
се вмешани во целата оваа 
работа.

- "Напротив, на два пати - 
вели Панчевски - се јавува 
портпаролот на Хашкиот три-
бунал за да каже дека ако 
има вакви сведоци, тогаш 
тие во постапката пред Три-
буналот лесно би ги кажале 
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имињата на лицата коишто 
подоцна можат да бидат 
казнети затоа што при силу-
вале некои граѓани во РМ, во 
една измислена фиктивна 
постапка".

Скопскиот угледен адво-
кат не забележува демант во 
изјавите на хашкиот прет-
ставник, туку севкупното од-
несување наведува дека на-
вистина постојат лица опс т-
руирани од некои кои во име 
на Хашкиот трибунал и од 
име на НАТО целата работа ја 
прават конспиративно.

- "Дали за тоа Хаг знае или 
не останува наскоро да се 
види на начин кој го  оче-
кувам директно од Карла 
дел Понте. Таа ќе воспостави 
контакт со мене, па во еден 
отворен разговор и изне-
сување на фактите ќе раз-
мисли дали и натаму би про-
тежирала фиктивна поста п-
ка, барем ваква која сите ја 
знаеме" , вели адвокатот.

Панчевски не знае дали 
Трибуналот во својата пос-
тапка "пикира" на високи 
функ ционери на безбед нос-
ните сили на РМ, кои во тоа 

политика што меѓународната 
заедница ја има кон РМ, од-
носно политиката над пра во-
то, а уставно право и обв рска 
на секој државјанин на зем ја-

Македонија, во периодот на 
конфликтот во 2001 година. 
Станува збор за малт ре ти-
рањето на работниците на 
"Маврово" и за случајот "Љу-

бираат докази преку разго-
вори со сведоците и со осом-
ничените. Тие случаи мо ра 
да бидат затворени до крајот 
на годинава, а не знам дали 

ва, независно од на цио нал-
ната припадност, е орга ни-
зирано и со сите сред ства да 
дејствува во одб рана на др-
жавата", оценува Пан чев с ки.

ботен", кој повеќе време е во 
фокусот на вниманието и за 
него се води истражна пос-
тапка, за која на распит се 
повикуваат и сведоци и осом-

дотогаш ќе бидат обезбедени 
доказите, и затоа не можам 
да коментирам".

Тој потврди дека тимот на 
истражители кои работат во 
Македонија се дојдени од Ко-
сово, и станува збор за луѓе 
кои имаат значително 
искуство на Балканот, каде 
што работеле на голем број 
случаи.

- "Статус на осомничени 
им се дава само на оние лица 
кои биле директно вклучени 
во случајот. Во никој случај 
тоа не значи дека тие и ќе 
бидат обвинети, но значи 
дека со статусот на осом-
ничен добиваат специјални 
права. Тие мораат постојано 
до себе да имаат адвокат, 
прашањата мора да им бидат 
поставени во однапред од-
редена утврдена форма, 
нивните разговори мора да 
се снимаат на видеолента, а 
по тоа транскриптот од раз-
говорите им се дава на пот-
пис", истакна Никофоров. 

ПРОЦЕНКА
 
Севкупната истражна пос-

тапка на Хашкиот трибунал 
која се води за македонските 
случаи е под силен по ли-

АДВОКАТ ИГНАТ ПАНЧЕВСКИ

време дадоа придонес за за-
чувување на поголемиот дел 
од територијата на држа ва ва.

- "Се прават конструкции, 
со кои се сака да се наметне 

Двајцата иследници на 
Хаш   киот трибунал, кои прес-
тојуваат во Скопје, паралелно 
работат на два случаја за 
можни воени злосторства во 

ничени лица. Совет ни кот на 
Дел Понте, Антон Никифоров 
вели: "Засега, за двата случаја 
нема подигнато обвинение, 
истрагата е во тек и се со-



тички, меѓународен и до ма-
шен притисок. Во неа се 
испреплетени и многу разуз-
навачки фактори, кои ди -
ректно или индиректно се 
инволвирани и во струк-
турите на Трибуналот. До 
оваа констатација може 
лесно да се дојде ако малку 
подлабоко се навлезе или се 
прочепка во случајот. Од 
неформалните разговори и 
средби со повиканите све-
доци или лица кои биле 
испрашувани од хашките 
иследници може да се осоз-
наат многу информации, кои 
се вклопуваат во мо заикот 
на нашиот предмет на ин-
терес. Околу случајот "Љу-
ботен" се кршат многу коп ја, 
но очигледно едно е јасно - 
дека по секоја цена, макар за 
тоа и да нема оправданост 
(докази), мора да биде 
осуден Македонец, кој ќе 

биде одлична противтежа за 
Албанците кои ќе заминат во 
Хаг за случајот "Маврово". 
Тоа се двата случаја кои до 
крајот на есента ќе бидат во 
центарот на вниманието, а 
севкупната енергија ќе биде 
насочена кон нив. Разуз-
навачки извори наведуваат 
дека Хаг ја чека политичката 
проценка на меѓународниот 
фактор во земјава за пок-
ренување кривична пос-
тапка, односно обвинение за 
злосторство против чо вешт-
вото. Според изворите кои 
сакаат да останат под превез, 
тие ќе тропнат на адресата 
на Љубе Бошкоски и на Љуб-
чо Георгиевски, кои според 
тогашната командна струк-
тура на безбедносните сили 
на РМ биле носители на 
највисоките државни фун к-
ции. Зошто работите се на-
сочени кон овие македон ски 
политичари, заборавајќи ја 
функцијата која во 2001 
година ја извршуваше се гаш-
ниот министер за одбрана 
Владо Бучковски? Ако овие 

ПОЛИТИКА     ТРИБУНАЛОТ ЛОВИ ВО МАТНО

ЕСХУМИРАЊЕ НА ТЕЛАТА 
НА МАСАКРИРАНИТЕ 
МАКЕДОНЦИ КАЈ 
НЕПРОШТЕНОТЕТОВСКО
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македонски политичари на-
водно ја поднесат политич-
ката конструирана кривична 
одговорност, со мамење или 
со лажење, со едно или со 
друго, тогаш по сила на 
аргументите или на логиката, 
истата каша мора да ја срка и 
Бучковски. Но, како по оби-
чај, во македонската поли-
тика има подобни и не по-
добни политичари, од чија 
улога сосема се јасни нас-
тојувањата и желбите на 
меѓународниот фактор. За-
тоа се прашуваме има ли 
аргументи или основа за 
покренување на вакво об ви-
не ние? Целиот случај се те-
мели врз основа на де сетина 
нотарски заведени изја  ви на 
фамилиите на заги натите 
Албанци во селото Љуботен. 
Но, во нив не се спо менува 
местото на заги нувањето, а 
според нашите извори, 
освен тоа што хаш ките исле-
дители се оби ду ваат да бидат 
наведени, но и да се пре-
насочат исказите на пови ка-
ните сведоци или осом ни-
чените дека тие всуш ност 
загинале од рацете на без-
бедносните сили, во правец 
на месноста Јачме ниште. 
Што тука е нелогично, од-
носно како за оваа дилема 
може да се добие конкретен 

одговор? Се разбира, на ова 
прашање ќе се добие пре-
цизен одговор од извеш тајот 
на Судската медицина и од 
меѓународните претстав ни-
ци кои биле присутни при 
вршењето на стручната 
обдук ција. Тоа биле експерти 
од скандинавските земји, а 
во тоа време биле присутни 
и подоцна се потпишале во 

извештајот. На ова се на до-
врзува и улогата на тогаш-
ниот специјален претставник 
на ОБСЕ Габриел Чиробеа, 
кој присуствувал на есху-
мацијата на телата во селото. 
Зошто овој господин не сака 
повторно да се појави и да 
сведочи? Тоа се мошне тешки 
прашања за кои можат лесно 
да се најдат одговори, лицето 
не е правник туку полковник, 
а имал сосема друга задача 
во Македонија, разузнавачка. 
Каква е улогата на албанските 
политичари во земјава, а кои 
можеби, исто така, се ин вол-
вирани во Љуботен? Спо ред 
нашите сведоци кои сакаат 
да останат анонимни, ди рек-
тен наредбодавач за под-
метнувањето на мината на 
патот Љуботенски бачила, по 
што беше спроведена офан-
зива од страна на безбед-
носните сили, е Џавид Асани, 
попознат од случајот со 
дрвосечачот и киднапи ра-
ните војници на границата 
на РМ со Косово. Тој го нап-
равил ова затоа што не се 
согласувал со настаните по-
врзани околу Рамковниот 
договор, а е член и на т.н. 
АНА. Во офанзивните актив-
ности против припадниците 

на ОНА, во селото најмногу 
дејствувала Армијата, бидеј-
ќи полицијата не можела да 
ги уништи митралеските гне-
зда и минофрлачите кои 
биле вкопани во куќите во 
Љу ботен. Во борбите против 
безбедносните сили, според 
анонимните разузнавачки 
извори, децата, старите и 
жените Албанки се корис те-
ле како жив штит, а тука како 
наводен наредбодавач за 
оваа тактика се јавува името 
на актуелниот пратеник Фаз-
ли Велиу, мозокот на ОНА. За 
ова, според македонските 
разузнавачи, постои ЦД сни-
мено со разговори. На ова 
обвинување Фазли Ве лиу ни 
одговори: 

- "Знам за ЦЕ-ДЕ-ТО, за не-
го од порано се зборува, но 
за таа работа ќе треба да се 
консултирам со колегите".  

Оттука, клопчето околу 
случајот "Љуботен" уште по-
веќе се замотува, а може да 
се одмота доколку за волја 
на вистината има храброст и 
разбирање кај меѓуна род-
ните и кај домашните фак-
тори. Но, како што стојат ра-
ботите, уште долго ќе се 
занимаваме со случајот "Љу-
ботен". 

АТАР НА СЕЛОТО ЉУБАНЦИ КАДЕ СЕ ВОДЕА ВОЕНИ ДЕЈСТВИЈА 
ПРОТИВ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ОНА ВО СЕЛО ЉУБОТЕН


